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KALKUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

1.

Yleistä.
Yhdistyksen toiminta on jatkunut jo 62 vuotta.
Liikenteen ongelmat ja vaaranpaikat ovat puhuttaneet omakotiasukkaita varsinkin
Ristaniitynkadulla tapahtuneen traagisen onnettomuuden jälkeen. Vetoomus
kaupungin pormestarille ja liitteenä ollut yli 400 henkilön adressi luovutettiin
kaupungin päättäjille ja näin pyrittiin vauhdittamaan liikenneturvallisuuden
parantamistoimia kaupunginosassamme.
Katujen saneeraus on meneillään Pitkäniemenkadulla, josta jo Nokian ja Kalkun
Viertotien välinen osuus on valmistunut. Juoksuhaudan adoptiosopimus
allekirjoitettiin 20.5.2011.
Kalkun vauva-kahvilan toimintaa on tuettu hakemalla toiminta-avustusta
kaupungilta.

2.

Kokoustoiminta.
Kevätkokous pidettiin 28.3.2011 Kalkun koululla. Kokouksessa mukana 18
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Pirkanmaan Ilmalämpö esitteli
lämmitysratkaisujaan.
Syyskokous pidettiin 17.10.2011Kalkun koululla. kokouksessa mukana 10
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi Termex-Eriste Oy:n edustaja kertoi
omakotitalon yläpohjan eristyksestä.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut puheenjohtajan kutsusta.
Yhdistyksen edustajat ovat olleet mukana keskusjärjestön kokouksissa.

3.

Yhdistyksen hallitus.
Hallituksessa ovat toimineet Pentti Nikula puheenjohtaja, Markku Ahonen
sihteeri, Tuukka Salonen taloudenhoitajana, Mauri Kulmala varapuheenjohtajana,
Päivi Haapaniemi emäntä, Kari Alentola, Antti Haapaniemi,
Anita Heikkinen ja Jukka Paattilammi jäseninä.
Hallitus on kokoontunut kauden aikana yhteensä 8 kertaa.
Tuukka Salosen muutettua Nokialle on taloudenhoitajana jatkanut Sanna PikkuPyhältö.

4.

Tiedotustoiminta.
Hallitus on tiedottanut jäsenistölle vuosikokouksista ja muista ajankohtaisista
asioista kotiin jaettavilla tiedotteilla.
Jäsenistölle on jaettu myös keskusjärjestön toimittama Omakotiviesti.
Yhdistyksen kotisivut ovat kaupungin Mansetori yhteissivuilla. Kotisivuilla
yhteystietojen lisäksi luettelo vuokralaitteista, ajankohtaisia asioita ja tietoa
Kalkusta. Kotisivuja on päivittänyt Jukka Paattilammi.
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5.

Viihdetoiminta.
Kevätrieha 6.3 yhdessä Ikurin-Haukiluoman ok-yhdistyksen ja keskusjärjestön
kanssa. Yhdistys hyvin edustettuna pienimpien hiihtokilpailussa. Yhdistyksen
puuhanaiset ja miehet ahkeroivat järjestely- ja myyntitehtävissä.
Eloriehaa vietettiin Virelässä Ikurin-Haukiluoman ok-yhdistyksen kanssa 25.8.
Yhdistyksemme edustajat aktiivisesti mukana järjestelyissä.
Perinteinen kesäretki suuntautui tällä kertaa Vesarannan kesäteatteriin. Matkaa
tehtiin osin Purimo laivalla ja osin bussilla. Mukana bussilastillinen (58) Kalkun ja
Ikuri-Haukiluoman omakotiasukkaita.

5.

Kilpailutoiminta.
Osallistuimme keskusjärjestön järjestämiin hiihto- ja pilkkikilpailuihin.

6.

Muu toiminta.
Yhteistyö Kalkun koulun vanhempain yhdistyksen, seurakunnan ja paikallisten
liikelaitosten kanssa on jatkunut hedelmällisenä.
Yhteistyö Teboilin kanssa on tuottanut yhdistykselle kohtalaisesti toimintavaroja.
”Pormestarin” siivoustalkoot pidettiin 7.5. puistoista ja teiden varsilta
kerättiin runsaasti roskia ja romuja.
Adoptoitua juoksuhautaa esiteltiin Kalkkulaisille 11.9 samalla kerättiin
kuvamateriaalia Omakotiviestin artikkelille.
Oikoradan linjaukseen Kalkun asutuksen läpi otettiin kielteinen kanta ja
osallistuimme yhdessä Nokian kaupungin kanssa tehtyyn kannanottoon.
Nettinysse-toimintaa on hoitanut Päivi Haapaniemi ja Alvari yhteistyössä on
Mauri Kulmala ollut yhdysmiehenenämme.

7.

Vuokraustoiminta.
Yhdistys on vuokrannut jäsenistölle oksasilppuria, tikkaita, nurmikkojyrää,
viemärin avaajaa, sienikuivuria ja oksaleikkuria.

8. In Memorian! Kunniapuheenjohtaja Eino Järvinen siirtyi ajasta ikuisuuteen 1.12.2011
9. Yhteenveto.
Lopuksi todettaneen että yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja tuloksellista.
Asukkaiden asumisedellytyksiä ja asumisviihtyisyyttä on pystytty parantamaan.
Edellytykset toiminnan jatkamiselle ovat olemassa ja mahdollisuudet toiminnan
kehittämiseksi ovat hyvät. Mustavuoren uusia omakotiasukkaita on liittynyt
jäseniksi ja uudet ovat tervetulleita toimintaan.
Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistön aktiivista yhteistoimintaa ja osallistumista
järjestettäviin tapahtumiin.
Tuleviin haasteisiin kuluu varsinkin maakuntakaavaan suunnitellun oikoradan
reitti Pitkäniemen ja Kalkun läpi.
Kalkun omakotiyhdistys ry.
Hallitus

